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Medlemmer OSO 2020 – 2022. 

Kommunene Helgeland: deltok Vara deltok 

Hege Harboe Sjåvik, kommuneoverlege Vefsn 
kommune 
Hege.sjavik@vefsn.kommune.no 

ja Vara: John Arvid Heggen, Kommunalsjef 
Vefsn kommune.  
John.arvid.heggen@vefsn.kommune.no 
 

 

Ingelise Egelund, helserådgiver ved 
samfunnsmedisinsk avdeling Alstahaug kommune 
ingelise.egelund@alstahaug.kommune.no 
 

ja Vara: Kjell Olav Lund, kommunalsjef Helse 
og velferd Leirfjord kommune 
kjell.olav.lund@leirfjord.kommune.no 
 

 

Tove Karin Solli, Helse- og velferdssjef Brønnøy 
kommune 
Tove.k.solli@bronnoy.kommune.no 

nei Vara: Tonje Johansen, Pleie og omsorgssjef 
Brønnøy kommune 
tonje.johansen@bronnoy.kommune.no 
 

 

Siv Nilsen, Kommunalsjef Herøy kommune 
Siv.nilsen@heroy-no.kommune.no 

ja Vara: Pål Bleka, Kommunalsjef 1. Dønna 
kommune 
pal.bleka@donna.kommune.no 
 

 

Frode Berg, Kommuneoverlege Rana kommune 
Frode.berg@rana.kommune.no  
  

nei Vara: Julia Gruben er foreslått, men vi  
Avventer svar fra IHR 

nei 

Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege 
Hattfjelldal kommune 
Britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no 

ja Vara: Turid Thorsteinsen står oppført, men 
vi  
Avventer svar fra IHR 

 

     

Helgelandssykehuset HF  Vara   

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef, senter for 
samhandling Helgelandssykehuset HF  
krj@helgelandssykehuset.no 

ja Vara:   

Fred Mürer, medisinsk direktør, senter for fag, 
forskning og utdanning Helgelandssykehuset HF 
Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no 

ja Vara: Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver 
senter for fag, forskning og utdanning 
Helgelandssykehuset HF. 
Anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykeh
uset.no   

 

Rose Rølvåg, konstituert områdesjef for kirurgi og 
akutt Sandnessjøen Helgelandssykehuset 
Rose.Karin.Rolvag@Helgelandssykehuset.no 

ja Vara: Jeanett Pedersen, konstituert 
områdesjef for kirurgi og akutt Rana 
Helgelandssykehuset 
Jeanette.Cathrin.Pedersen@helgelandssyk
ehuset.no 

 

Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin Rana 
Helgelandssykehuset 
Ole.johnny.pettersen@helgelandssykehuset.no 

ja Vara: Grete Mo, områdesjef medisin 
Mosjøen 
Helgelandssykehuset 
grete.mo@helgelandssykehuset.no 

 

Odd Magne Rønning, områdesjef Ambulanse 
Helgelandssykehuset HF 
Odd.magne.ronning@helgleandssykehuset.no 

ja Vara: Arve Smedseng, områdesjef 
pasientreiser. Helgelandssykehuset HF 
Arve.smedseng@helgelandssykehuset.no 
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Sekretariat.  

Hege Kathrin Mørk, rådgiver Senter for 
samhandling, Helgelandssykehuset HF 
Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver Senter for 
samhandling. 
Helgelandssykehuset HF 

hege.kathrin.mork@helgelandssykehuset.no 
 
 
gry.kristin.fjellgaard@helgelandssykehuset.no 
 

Møte og talerett  Vara  

Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant 
anne.lise.brygfjeld@gmail.com 

ja   

Morten Juul Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen i 
Nordland 
fmnomsu@fylkesmannen.no 
 

 
ja 

Lars Utne Haukland, assisterende fylkeslege, 
Fylkesmannen Nordland 
lauha@fylkesmannen.no 
 

 

Lisa Friborg, KS Nordland. 
Lisa.Friborg@ks.no 
 

ja   

Anne Rigmor Eliassen, Spekter 
Anne.Rigmor.Eliassen@Helgelandssykehuset.no 
 
 
 

nei 1.vara  
Edith Rølvåg 
Edith.Davidsen.Rolvag@alstahaug.kommune
.no 
2.vara   
Ann-Helen Salamonsen 
ann-
helen.salamonsen@alstahaug.kommune.no 

Nei 
 
 
 
nei 

Bente Steinmo, fagforbundet/LO 
Bente.Steinmo@rana.kommune.no 
 
 
 

ja 1.vara   
Ann-Helen Salamonsen 
ann-
helen.salamonsen@alstahaug.kommune.no 
2.vara Edith Rølvåg 
Edith.Davidsen.Rolvag@alstahaug.kommune
.no 

 

Øyvind Christiansen, representant for 
Universitetene i Nord. 
oyvind.christiansen@nord.no 
 
 

ja   

 

Torbjørn Aas, prosjektdirektør Nye Helgelandssykehuset deltok som invitert  

Silje Paulsen, prosjektleder og rådgiver Helgelandssykehuset deltok som invitert 

 
 

Rune Holm, enhetsdirektør psykisk helse og rus 
Helgelandssykehuset HF 
Rune.Holm@Helgelandssykehuset.no 
 

ja Vara: Sidsel Forbergskog, ass. 
enhetsdirektør psykisk helse og rus 
Helgelandssykehuset HF 
Sidsel.Forbergskog@Helgelandssykehuset.
no 
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Protokoll møtet 05.11.20 
 

Sak 54/2020 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll (vedlegg 1) 

Vedtak: 

•  godkjent 

Sak 55/2020 Nytt fra Kommunene 

Britt Blaunfelt Petersen orienterer om prosjektet Helgelandslegen – et prosjekt for rekruttering av 

fastleger til vår region:  

• Bakgrunnen for prosjektet er at det er vanskelig å rekruttere nye fastlegekollegaer/ LIS 3 i 

allmennmedisin.  

• Etter 5. års utplassering er det mange som kan tenke seg allmennmedisin  

• Oppleves at 2. linjetjenesten allerede har rekruttert LIS 1 til seg innen de kommer ut til 

kommunene for de siste 6 månedenes tjenestegjøring 

• Pr nå er det 15 ledige fastlegestillinger på Helgeland   

• Vi tenker oss et pilot-prosjekt på 2 år  

• Se prosjektskisse for mer informasjon: vedlegg 4 «Prosjektskisse Helgelandslegen- et 

prosjekt for rekruttering av fastleger til vår region»  

Vedtak: 

• Saken tas til orientering, for øvrig vises til vedlegg 

• Prosjektet støttes av OSO og tas med videre i Helsefellesskap Helgeland med eget 
saksnummer 71/2021. 

• Senter for Samhandling legger saken fram for HR-avdelingen i Helgelandssykehuset 
 
 
Anne Lise Brygfjeld videreformidler spørsmål fra brukerutvalget: 

I brukerutvalgsmøte 23. oktober kom det opp at det var behov for et rom på legevaktene i 
kommunene og ved akuttmottakene i sykehusene der pasienter kan skjermes. 
Dette gjelder pasienter som er psykisk syke og pasienter som i tillegg sliter med rusproblematikk. 
Ofte er disse pasientene i en kritisk situasjon og kan være utagerende verbalt og fysisk. 
Dette er en stor belastning for pasient og pårørende og skremmende for medpasienter. 
I tillegg kan denne situasjonen være med på å trigge til ytterligere utagering. 
Et rom der en kan trekke seg tilbake vil være med på å avhjelpe situasjonen og bidra til at pasienten 
beholder sin verdighet. 
 

Fylkeslegen viser til  veileder fra Helsedirektoratet vedrørende utforming av legevaktlokale og 

forteller at utforming av legevaktlokaler blir sett på ved tilsyn. 

Vedtak:  

• Saken følges videre i OSO som sak nr 72/2021 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/legevakt-og-legevaktsentral/legevaktlokale#legevaktlokalet-skal-vaere-universelt-utformet-begrunnelse
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Sak 56/2020 Nytt fra Fylkesmannen 

• Fylkesmannen har fått i oppdrag å bistå kommunene i etableringen av helsefellesskapene. Vi har 
et samarbeid med KS på dette området og stiller oss tilgjengelig for alle kommuner som ønsker 
bistand/veiledning fra oss. Bistanden kan både være rettet mot det administrative nivå og/eller 
det politiske nivå avhengig av hva kommunen har behov for.  

• Pågående tilsyn: 
o Landsomfattende tilsyn med de kommunale helse- og omsorgstjenester: Somatisk 

helsehjelp til pasienter som ikke samtykker (ev. ikke samtykkekompetent) – pasient- 
og brukerrettighetsloven kapittel. 4A.  

o Tilsyn med luftambulansetjenesten (Helsetilsynet som gjennomfører med bistand fra 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland) 

o Tilsynssak kreftkirurgi/tykktarmskreft Helgelandssykehuset (Helsetilsynet – 
enkeltsaker kan komme til å bli fulgt opp av Fylkesmannen i Nordland) 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering 

Sak 57/2020 Nytt fra Helgelandssykehuset. 

1) Torbjørn Aas, prosjektdirektør for nye Helgelandssykehuset presenterer seg og gir en 

statusoppdatering av prosjektet. 

Prosjektdirektør legger vekt på at vedtak skal gjennomføres og vil jevnlig oppdatere OSO 

Helgeland om status i prosjektet. 

Styringsdokumentet er vedtatt i Helgelandssykehuset. 

Prosjektdirektøren viser til nettsida til prosjektet og stiller seg til rådighet for mer 

informasjon, og tar imot innspill. 

Det er ennå ikke fattet konklusjon om hvordan brukere skal inkluderes, men prosjektdirektør 

og medisinsk direktør tar det med seg i det videre arbeidet. 

 

Presentasjonen legges ved, vedlegg 5 «Presentasjon Nye Helgelandssykehuset» 

Vedtak:  

• Saken tas til orientering 

• Statusoppdatering fra prosjektet «Nye Helgelandssykehuset» vil bli tatt opp som egen 

sak i OSO-møter framover, heretter sak nr 70/2021 

 

2) Samhandlingsavvik. 

Samhandlingssjef informerer om pågående arbeid for å etablere bedre system for 

avviksbehandling i Helgelandssykehuset. Målet er bedre systematisering, kategorisering og 

bedre oversikt via statistikker etc. For å sikre dette er det opprettet funksjoner som 

samhandlingskoordinatorer ved enhet Mosjøen, Rana og Sandnessjøen. Saken er behandlet i 

ledermøte i Helgelandssykehuset. (avvik knyttet til Psykisk helse og rus enhet ivaretas pr nå 

av samhandlingskoordinator enhet Mosjøen, avvik knyttet til Brønnøysund og prehospital 

enhet ivaretas av samhandlingskoordinator Sandnessjøen) 
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3) Følgetjeneste, jordmortjeneste på Helgeland. 

Rådgiver Hege Mørk presenterer status i arbeidet med å etablere slike avtaler. Hege Mørk 

viser til tjenesteavtale 8.  

Delavtale: Avtale om beredskap og følgetjeneste for gravide på Helgeland med mer enn 1,5 

timer reisevei 

Status i arbeidet: 

• Dialogmøter med Hattfjelldal, Grane 

• Forslag til avtale er laget  

• Påbegynt dialog med Rødøy- Træna 

• Statistikk på fødselstall 2017, 2018 og 2019 - kommuner på Helgeland  

• Tabell –oversikt over fødselstall-reisevei-muligheter  

• Sendt ledermøtesak til helseforetaket  

 

For mer informasjon se vedlegg 6 «Følgetjeneste på Helgeland» 

Sak 58/2020 KSU prosedyrer, tidligere sak under eventuelt 45/2020 

• Status og utfordringer 

• Utnevning av vararepresentanter 

• Utnevning leder av KSU 
 

Det er etablert et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som utarbeider og godkjenner prosedyrer som 
krever samhandling mellom kommuner og sykehus. Nå foreligger et forslag til prosedyre for 
innleggelse av pasienter under en Covid-19 smittetopp. Denne prosedyren er framlagt medlemmene 
i KSU-et og skal gjennomgås i førstkommende møte. Forslaget til denne prosedyren godkjennes i 
Helgelandssykehuset. Det bes om at det utpekes leder for KSU-et. 
 
Prosedyren ble ikke fremlagt i OSO-møtet.  
 
Vedtak:  

• Fred Mürer tilbakemelder navn på leder for KSU-et. 

• Smittesituasjonen tilsier at prosedyren for innleggelse må gjøres gjeldende snarest 
 

Sak 59/2020 Etablering av Helsefellesskap mellom kommunene og Helgelandssykehuset 

Det ble refererert til historikk, med vedtak i OSO jamfør 10/2020, 21/2020 og 44/2020 

o «Orientering om brev til politisk behandling»  

o «Følgebrev Helsefellesskap» vedlegg 2 b 

o «OSO Helsefellesskap» vedlegg 2 c 

o «Forslag til utlysningstekst interkommunal samhandlingssjef»  

Det informeres om at samhandlingssjef og rådgiver har tilbudt seg å reise ut til kommunene for 

ytterligere informasjon om helsefellesskap. 
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Rødøy og Bindal kommune er invitert inn i Helsefellesskap Helgeland med bakgrunn i fremtidig 

samhandlingsstruktur.  

«Orientering om brev til politisk behandling», vedlegg 2a vil bli korrigert av de kommunale 

representantene i KSU-et, og vil deretter sendes ut til aktuelle samarbeidskommuner på 

Helgeland. 

Det er i sak om ansettelse av interkommunal samhandlingssjef foreslått at bostedskommunen til 

den som ansettes avgjør hvilken kommune som har arbeidsgiveransvar og dertil søker om 

tilskudd. Stipulerte kostnader anslås til kr 9,50 pr innbygger.  

KS, kommunerepresentanter og fylkeslegen planlegger et informasjonsforberedende møte med 

kommuner rundt Helgelandssykehuset og vedtak i OSO tas opp der. For å unngå at samme 

informasjons gis de til samme aktører av representanter fra ulike nivå bør informasjonen 

samordnes. Innspill fra ulike dialogmøter må meddeles KSU-et. 

Forslag til vedtak: 

• OSO går inn for etablering av helsefellskap etter modell fremlagt av arbeidsgruppen, og ber 
kommunene og Helgelandssykehuset HF gjøre det samme 

• OSO ber kommunene og helseforetaket ta stilling til partnerskapsmodellen, som sentral 
forutsetning for å få til et velfungerende helsefellesskap 

• Kommunene bes i fellesskap opprette 100% stilling som interkommunal samhandlingssjef 

• OSO oppretter eget KSU for revidering av Overordnet samarbeidsavtale og øvrige 

tjenesteavtaler. Dette som en erstatning for dagens forhandlingsutvalg. 

Vedtak: Forslaget vedtas med endring i kulepunkt 3, fra «bes» til «anbefales» 

• OSO går inn for etablering av helsefellskap etter modell fremlagt av arbeidsgruppen, og ber 
kommunene og Helgelandssykehuset HF gjøre det samme 

• OSO ber kommunene og helseforetaket ta stilling til partnerskapsmodellen, som sentral 
forutsetning for å få til et velfungerende helsefellesskap 

• Kommunene anbefales i fellesskap opprette 100% stilling som interkommunal 
samhandlingssjef 

• OSO oppretter eget KSU for revidering av Overordnet samarbeidsavtale og øvrige 

tjenesteavtaler. Dette som en erstatning for dagens forhandlingsutvalg. 

 
Sak 60/2020 Gjennomgang vedtekter for OSO 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtektene revideres i forbindelse med 

etablering av Helsefellesskap Helgeland. 

Vedtak: 

• Vedtektene revideres i forbindelse med etablering av Helsefellesskap Helgeland. 

 

Se vedlegg 3, «vedtekter OSO 2180208, sak 8-2018» 

 

Sak 61/2020 Kommunikasjon til og fra OSO v/rådgiver Hege Mørk  
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Det legges fram forslag til informasjonsflyt til og fra OSO, og hvordan saker skal løftes inn i OSO 

 

Forslag til vedtak:  

• Saken tas til orientering 

• Kommunerepresentantene i OSO er ansvarlig for å løfte inn saker meldt fra andre kommuner 

på Helgeland. Dette gjøres via X kommune. Nye saker meldes til samhandlingssjef eller 

sekretariat for OSO. 
• Senter for samhandling er ansvarlig for utsending av referat til OSO medlemmer, regionråd, 

postmottak til 18 kommuner på Helgeland og til Helgelandssykehuset.  
 

Vedtak: 
 
Saken tas til orientering og det tilføres et nytt kulepunkt jamfør vedtekter i OSO datert 2018. 

• Kommunerepresentantene i OSO er ansvarlig for å løfte inn saker meldt fra andre kommuner 

på Helgeland. Dette gjøres via X kommune. Nye saker meldes til samhandlingssjef eller 

sekretariat for OSO. 
• Senter for samhandling er ansvarlig for utsending av referat til OSO medlemmer, regionråd, 

postmottak til 18 kommuner på Helgeland og til Helgelandssykehuset.  
• Senter for samhandling sender innkalling, dagsorden, saksliste med vedlegg, jamfør 

vedtekter i OSO, datert 08.02.18. 
 

 
Sak 62/2020 Møteplan OSO 2021 

 Forslag til vedtak: 

1) Møtene avvikles på følgende dato: 

1. 14. januar 2021 – Mo i Rana 

2. 11. mars 2021 - Sandnessjøen 

3. 27. mai 2021 -Mosjøen 

4. 26. august 2021 -Brønnøysund 

5. 14. oktober 2021 -Mo i Rana  

6. 9. desember 2021 -Sandnessjøen 

Vedtak: Godkjennes med følgende endring: 

1. 21. januar 2021 – Mo i Rana 

2. 11. mars 2021 - Sandnessjøen 

3. 27. mai 2021 -Mosjøen 

4. 02.september 2021 -Brønnøysund 

5. 14. oktober 2021 -Mo i Rana  

6. 9. desember 2021 -Sandnessjøen 

 

 

Oppfølgingssaker 
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Sak 39/2020. Plan for fremtidig samarbeid om omforente beredskapsplaner. 
Statusoppdatering ved Anne Ingeborg Pedersen,  

Det har vært gjennomført 2 møter og samarbeidsgruppen er omforent om å jobbe vider med 

følgende samhandlingspunkter knyttet til pandemi; varsling, testing, vaksinering, personell, utstyr, 

kapasitetsbehovet øker ut over tilgengelige ressurser. Jobben med noen av samhandlingspunktene er 

startet. 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering 

 

Sak 41/2020 Etablering av fagnettverk for videokommunikasjon  

Prosjektleder har gått over i annen jobb og prosjektet er derfor satt på vent. Saken utgikk, men følges 

opp. Deltakere i prosjektet får informasjon om dette. 

 
Sak 63/2020 Desentralisering av sykepleierutdanning, heretter sak 63/2020 
Statusoppdatering ved prosjektleder Silje Paulsen. Tekniske problemer medførte at 

powerpointpresentasjon ikke ble delt. Denne legges som vedlegg. 

• Ny desentralisert sykepleierutdanning etableres som kjent på Helgeland fra høsten 2021 i 
regi av VID vitenskapelige høgskole. 

• Utdanningen skal være en samlingsbasert, desentralisert sykepleierutdanning på deltid, som 
er godt tilgjengelig uansett hvor du bor på Helgeland.  

• Dette betyr at VID bruker mulighetene som teknologien og pedagogikken gir til å tilby 
fleksibel og framtidsrettet utdanning.  For studentene innebærer det at de i større grad kan 
ta utdanningen på hjemstedet. 

• Mål om at praksis skal være nærmest mulig hjemmet. 
• VID ønsker samarbeid med alle kommuner om praksisstudier, og vil utvikle nye 

praksismodeller med digital veiledning for å sikre praksis også i de minste kommunene 
• Mulighet for å søke åpnes fra nyåret av.  
• Studieavgift 5600 kr per semester 
• VID ønsker innspill fra kommunene på faglig profil på utdanningen- muligheter for lokal 

tilpasning. Dialog med kommunalsjefer helse- og omsorg initieres 
 

Viktig milepæl nå- samarbeidsavtaler kommuner og VID 

• Avtaleforslag presenteres til rådmenn i begge regionråd 
• Formell utsending fra VID til kommunene ila november- 
• Helgelandssykehuset ferdigstiller avtale med VID i disse dager, der vi forplikter oss til å ta 

imot studentene fra VIDs desentralisert sykepleierutdanning i praksis hos oss. 
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Vedtak: 

• Saken tas til orientering  

• OSO får statusoppdatering i framtidige OSO-møter 

• Samarbeid med utdanningsinstitusjoner vil bli videreført i Helsefellesskap Helgeland 

Vedlegg 7 «Presentasjon desentralisert sykepleierutdanning Silje Paulsen OSO 5nov2020»  

 
Sak 64/2020 Eventuelt. 

Ingen meldte saker. 

Sak 65/2020 Prioriterte saker og avklaring av møteform i neste OSO møte. 

Vedtak: 

Informasjonssaker i framtidige OSO blir:  

• «Nye Helgelandssykehuset» 

• «Helsefellesskap Helgeland»  

• Desentralisert sykepleierutdanning 

 

• Neste møte: 21.01.21. 
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